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Nancy Braithwaite | klarinet 
Roderigo Robles de Medina | piano 

 
 

 
Robert Schumann          Fantasiestücke Op 73 
(1810-1856)   - Zart und mit Ausdruck 

- Lebhaft, leicht 
- Rasch und mit Feuer 

  
Mieczeslaw Weinberg Sonata Op 28 
1919-1996)   - Allegro 

- Allegretto 
- Adagio 

 
PAUZE 
 
Claude Debussy  Première Rhapsodie 
(1862-1918) 
 
Johannes Brahms  Sonate in Es gr.t. Op 120 nr 2 
(1833-18970  - Allegro amabile 

- Appassionato, ma non troppo allegro 
- Andante con moto 
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Nancy Braithwaite, klarinettiste 
 
Nancy Braithwaite studeerde af aan de befaamde Eastman School of Music(VS) met 
de hoogst mogelijke onderscheiding: het Performers Certificate. Op haar 23ste werd 
ze benoemd tot solo klarinettiste van het Savannah Symphony Orchestra, waar zij 
ook zeer actief was als kamer- musicienne. Als soliste trad ze op met diverse 
Amerikaanse orkesten in concerten van o.a. Mozart, Weber, Rossini en Nielsen. Ook 
speelde ze in het Spoleto Festival (It) en in het Tanglewood Festival(VS). 
Nancy Braithwaite is als uitvoerend musicus voornamelijk bezig met kamermuziek. 
Zij speelt als klarinettist in een aantal ensembles o.a. het Arto Ensemble en het 
Rietveld Ensemble. Ook geeft zij recitals met verschillende pianisten in binnen- en 
buitenland. Zij heeft regelmatig masterclasses en concerten gegeven in China 
(Beijing, Hangzhou, Chongqing, Luoyang, Zhengzhou, Urumqi, Changchun) en Seoul, 
Zuid Korea. In Spanje is zij uitgenodigd voor masterclasses en concerten op de 
conservatoria van Malaga, Alicante en Castellón de la Plana. 
In 2017 was zij lid van de jury van een international klarinet concours in Beijing, 
China. In de herfst van 2018 kwam haar CD uit met o.a. werken die de Amerikaanse 
componiste Edith Hemenway voor Braithwaite heeft geschreven. Een aantal 
componisten heeft voor haar en haar ensembles geschreven waaronder Thomas 
Oboe Lee.  
Nancy Braithwaite was verbonden aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts) als 
hoofdvakdocent klarinet en docent kamermuziek en is een artiest voor Uebel 
klarinetten en een Silverstein Inspiring Pro Artist.  
 
 
Roderigo Robles de Medina, pianist 
 
Roderigo de Medina gaf behalve in Nederland, ook concerten in Frankrijk, Engeland, 
Spanje, Portugal, Italië, Panama, Argentinië, Brazilië, Uruguay en Suriname. Hij 
studeerde bij Sergei Markarov, Jan Wijn, Sulamita Aronovsky en Mila Baslavskaja, en 
nam deel aan masterclasses van Bella Davidovich, Hans Leygraf, Joaquin Soriano, 
György Sebök,, and Eugene Indjic. Roderigo won prijzen op het Eduard Flipse 
Concours in Rotterdam (1987), International Concours "Cittá di Senigallia" (1988) in 
Italië en het Concours van de École Normale de Musique Parijs in samenwerking met 
de Alliance Française (1999). Hij nam deel aan het 15e Chopinfestival in Parijs, dat 
werd uitgezonden op het Franse kanaal TV5. In maart 2011 en 2012 gaf Roderigo 
pianomasterclasses aan het Internationaal Kamermuziekfestival "Sembrando 
Talentos Uruguay" in Montevideo, en in juni 2012 in het Internationaal 
Kamermuziekfestival "Alfredo de Saint Malo" in Panama City waar hij ook een 
uitvoering gaf van Beethoven's vierde pianoconcert. 



In 2014 gaf hij een serie masterclasses aan vijf universiteiten in Brazilië, en in 2015 
een cursus aan de universiteit van Montevideo, Uruguay. Van 2016 tot en met 20 
maakte Roderigo deel uit van het docententeam op het internationale 
muziekfestival "Interharmony" in Italië en Duitsland. Hij heeft concerten gegeven 
met onder meer Ron Ephrat (altviool), Nancy Braithwaite (klarinet), Vesna 
Gruppman (viool), Igor Gruppman, (viool), Gordan Nikolic (viool), Herre Jan 
Stegenga (cello), Ray Chang (viool), Hein Jung (sopraan), Misha Quint (cello), Ljubov 
Stuchevskaya (sopraan), Leonid Yanovsky (viool), Gert Kumi (viool), Vladimir Toncha, 
(cello), en vele anderen. Hij is lid van Pianoduo Airaudo-Robles de Medina, met 
Mariana Airaudo. Roderigo Robles de Medina treedt veelvuldig op als solist en als 
duopartner, en is werkzaam als pianist aan Codarts Rotterdam. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S t i c h t i n g  V r i e n d e n  K a m e r m u z i e k  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  
U wordt Vriend voor € 130,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 95,-. 

Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  NL78RABO0116241608 

Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 
 

  De rozen worden aangeboden door 


